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Realizacja projektu Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego zrealizowanego w latach 2017-2019

PROMOCJA
Zakończyła się realizacja naszego cyfrowego projektu! Dotyczył on digitalizacji, udostępnienia
w Internecie oraz upowszechnienia w środowiskach naukowym i regionalistycznym materiałów
znajdujących się w Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Dotyczyły one przede
wszystkim dziedzin z zakresu tradycyjnej kultury ludowej: strój ludowy i jego zdobnictwo, rzemiosło
i rękodzieło, pożywienie ludowe, obrzędowość doroczna i folklor. Projekt jest kontynuacją wcześniej
realizowanych zadań: (1) opracowania i zabezpieczenia spuścizny po etnografie Janie P. Dekowskim
oraz (2) udostępnienia w Internecie dorobku redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych.
Podjęcie się przez Towarzystwo realizacji kolejnego projektu wynikało z przekonania, że
zamieszczenie w sieci książek, dokumentów, notatek terenowych oraz wykrojów strojów w ramach
kolekcji PTL w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego zabezpieczy unikatowe zasoby
poprzez ich archiwizację cyfrową, umożliwi dostęp do nich szerokiemu kręgowi odbiorców, przyczyni
się do upowszechnienia wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym będącym ważnym elementem
naszej regionalnej i narodowej tożsamości.
Główne działanie polegało na wytypowaniu ok. 65 jednostek archiwalnych oraz 8 publikacji
książkowych, ich obróbce cyfrowej (skanowanie w wysokiej rozdzielczości 600 dpi, opracowanie
metadanych technicznych i merytorycznych, stworzenie wersji prezentacyjnej) i publikacja
w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
W ramach realizacji projektu wykonano prawie 16 500 skanów
Ostatnim etapem realizacji zadania było jego upowszechnienie, w ramach którego:
1. Wygłoszono 6 referatów na krajowych konferencjach naukowych:
−

A.W. Brzezińska, Spuścizna Jana P. Dekowskiego dotycząca zdobnictwa strojów ludowych
regionu łódzkiego w zbiorach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego podczas Walnego
Zgromadzenia Delegatów w dn. 23.06.2017 w Gniewinie (woj. pomorskie)

−

A.W. Brzezińska, M. Tymochowicz, Atlas Polskich Strojów Ludowych jako przykład
dokumentacji, upowszechniania i kreowania dziedzictwa kulturowego” podczas konferencji
w Cieszynie w dn. 22.11.2017

−

A.W. Brzezińska, Sekcja Stroju Ludowego 2012-2017, podczas zebrania Sekcji Stroju
Ludowego w dn. 07.10.2017 w Bytomiu

−

A.W. Brzezińska, Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego, projekt MKiDN „Kultura Cyfrowa” – 2 rok realizacji projektu, 21.09.2018
podczas konferencji "Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy" w Łodzi

−

A.W. Brzezińska, Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej
i kulturowej w dn. 14-15.09.2018 podczas II Kongresu Towarzystw Naukowych w Polsce
w Poznaniu
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−

K. Dziubata, Etnowiki. Wikipedystyczne działania Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
UAM i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego O/Poznań w dn. 09.06.2019 podczas
konferencji Wikimedia Polska we Wrocławiu

2. Zorganizowano spotkanie dla studentek i studentów etnologii poznańskiej w siedzibie
Towarzystwa, które odbyło się 21 maja 2019 roku. W ramach spotkania mgr Aleksandra
Michałowska przeprowadziła 1,5 h wykład pt. Cyfryzacja zbiorów i realizacja projektów
dotyczących upowszechniania. Uczestniczki i uczestnicy zapoznali się także z pracownią
komputerową, w której realizowany był projekt.

Studentki i studenci poznańskiej etnologii przed siedzibą PTL, fot. A.W. Brzezińska

3. O projekcie opowiedziano także podczas spotkania Oddziału PTL we Wrocławiu.
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Zespół projektu:
dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska – kierowniczka projektu
mgr Hanna Golla – konsultacje etnograficzne
mgr Aleksandra Michałowska – digitalizacja materiału archiwalnego
mgr Agata Sikora – kompleksowa obsługa księgowa
mgr Paulina Suchecka – konsultacje etnograficzne
mgr Joanna Tomaszewska – digitalizacja materiału archiwalnego

Link do kolekcji „Materiały etnograficzne PTL" w Bibliotece Cyfrowej UWr:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/211
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